
 2000 תנשב 20-ה סוניכה 6] םדח

 לע םיטרפ לכקלו סוקד ןוגראב יתורבח תא שדחל/םשרהל ןייגועמ ינא

 :םיאבה םירגימסה
 רתמסה רפסמ תא ןייצ

 יסמ רגימסס | 19.6.2000 'ב םו*

 20.6.2000 'ג םוי

 'סמ רגימסס | 21.6.2000 'ד םוי

 :'ה םויב סוניכב ףתתשהל ןיינועמ אל / ןיינועמ ינא
 םלאתמה םוקמב א ןמס

 (םולשתב) 'ה םויכ קר תופתתשה ₪ 22.6.2000 'ה םוי

 ('ד-'ב םיסיב רגימסל המשרהב תיגתומ) םגיח תופתתשה .

 "סמ רגימס

 2000 ויבש 2

 הי
 ףתתשהל ןייגועמ אל [ך

 :םיישיא םיטרפ

 וו ו רב ב אלמ םש

 דיקפת

 הרבח םש

 7... 2 הרבח תבותכ
 ק יאנה סיכורב חל

| 

 סקפ רישי ןופלט

 דיינ ןופלט

 6חו8||

 /) םיכירדמה ידי-לע ורבעוי םירעמסה
 ראב םמוחתב םיבועה םייעוצקמה

, / -/ / | 

 שדח הכרה שיט רורכ וישכע

 .לכה אל דוע הזו .עמשה תחת

 33773 01000 - ב תוארתהל

 ןה- תמר ,היבכמה רפג

 רוקח ור %

 םיכירדמו םיסרוק
 תגובתמכ םייעוצקמ
 !םידקת תרסח

 טדח שי
 ..שמשה תחת

 , שמשהש יגפל .

 ָי תדועת לבקת תעקוש

 יעוצקמ סרוק לש םויס

 תופתתשהמ הגהתו ידוחיי

 ,סוגיבה םויב םניח

 םילולסמ 4 :יטימח םוי

 "- ברע תחורא ,םיקתרמ

 .העפוהו תיגיגח



 טנרטניאה רתאכ וא 09-7623888 ןופלטכ סה םשרהל ןתי .09-?48005| סקפל וחלשו ףרוצמה חפסה תא ואלמ אג הסיטרהלו םיטרפל

 19.6.2000 'כ םוי

 20.6.2000 'ג םוי

 21.6.2000 'ד סוי
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 'גויכ ן%-2\ ,'ד ,'ג ,'ב םימי םירגימסה תיגכות

 יעוצקמה רגימסה םש
 רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ - 6%

 \ווחססוא5 2000 - 166תח0/00 066

 השעמל הכלה - קט-ייה קוויש

 אוא !חז65

 "שדחה םלועב" תוכרעמ חותיפל םילוקיש

 קוגחחוחַה 6!40!563 \\סח5ז00 24א7 ((60 5

 06ח/א5 /7.2 6

 =60זזסחוס 3ח6 \/וזזטל 8308000

 קאפמוק יתרש לוהינ

 | וחטא 1סז 86ףוחח6ז5 - 5160 סע 0

 ספז806 ץסטז 08חו231ו0ה אוז אחסוא!6006 הוז

 ה (סז טחוחו65

 \\חז'5 ח6א+ וח +6 6 סזאוהַח ד?

 53 003חו29זו005 וח 106 0418 \(31600056 43

 םילהנמל 8

 60 866 !וסחוזסזוהס 8, דטחוחח (סז (וחטסוופא 0

 0 6ח/ 15 680510655 (0חח601ווזץ

 0ז6|40 ק379/ו6|

 דחנ64 \)אוא - דח6 א6וצ 66ח6723זו0ח

 685וח655-ה ןדיעב "סינה" ןה תויתשת לוהינ

 66/6084 ראות ילעבל קאפמוק תונורתפ תומלתשה

 [רסוצ +0 0ז01601 עסטז \6זושסזא זס 5

 ינורטקלא רחסב תוחתפתה ינוויכו תויגטרטסא - 8-60 6

 סוז66זסזע: זח6 חוטחז םוז6סזוסה (סז ץסטז !ח(סזחוהזוסח

 אסזואסזא ד 66ההס|0ע ?סז 65

 ך6ק/וק \)זוווק8זוסה אגח 306

 ₪69\₪6-6601זו0ה [0ז 5

 \צ הק \צוז6ו655 800 60!

 6וזחוא 8ח0 דחוח ופח5

 (6א54 ) םימדקתמ םינותנ ןוסחא תונורתפ

 (וחססואפ 2000-ל לבונמ הבסה

 0ק6חאו5 סוזפסזסח 2000 - 1

 \צוחססואפ אד /2000 3ח6 \)\\וא |חז6ףז3זוסה

 655/66? ראות ילעבל קאפמוק תונורתפ תומלתשה

 ?םשילל ךיאו םייק המ - הרקבו הטילש

 דדסטטו65תססזוהַס 800 ד טחוחַס !55665 וח ( חטא םתעוזסחחוסחז

 כ6צ6וסקוהַה 6-6סחוחוסז06 - 10005 80 ו

 6-50 סססה - !וסוצ זס )ו9חָח6ַ ץסטז 100168 0

 6-805/0655 סז 00 0[ 805ו0855 - 10 51605 0 5

 או (םחְטמקת'%0 /\קקו\080ו0ח !ח07900ח)

 רוטט 11070507 03006 2000

 ו

 םירנמסה ןיינבב תוסנכתה ₪ \ 2/
 םיירהצ תחורא [קקאק ₪ = ךהר'הב "פע רעמסה 'דומ'כ שא / / ,1

 הקספה אמ[

 (דחא םוי רגיסס לכ ךשמ) דומילה יאשוג

 68%ו-ה תיגולונכט סיסב לע תוריכמו קוויש ,תוחוקל תורישו הכימת ךרעמ תיינבל םירושקה םיאשונה לכ תא גי

 6-8טפוחְפ55-ל תדעוימה טפוסורקימ לש השדחה הלעפהה תכרעמ לש םיירקיעה םיתיפאמהו תולוכיה תא רוקסנ

 תוינרדומה תויקווישה תוירואיתה רואל םהיתונולער תא ןחבנו םמוחתב םיריכב קוויש ילהנמ לש םנויסינמ איב

 טאוא ןעוצקמכ ומצע האורש ימ לכל הבוח - טאוא הלעפהה תכרעמ לש ימינפה הנבמה חותינב קוסענ

 תוכרעמ יבצעמו םיחתפמל דעוימ - תונולח תביבסב \468 קשממ ססובמ "שדחה םלוע"ל רבעמל תועגונה תויגוסב טבלתנו רוקחנ

 םיימוי ךשמנו תילגנאב רתמסה) האלמ תוילינאלקסו 'תויעישת שולש'-מ ההובגה תיתכרעמ תונימז םיקינעמה תורוטקטיכראו םילָכ גיצנ

 םיימוי ךשמנ רתמסה) הפוריאב הבר החלצהב רבעוה רתמסה .תינכט המרב 7 2 הסריג 0ק6ח%ו5-ב םייונלשב קמועל ןודנ

 תילגנאב) הפוריאמ החמומ הצרמ - םוחתב םיישומיש םילכ גיצנו תואקנבה םלועב ינורטקלאה רחסה תויוחתפתהב קוסענ

 \/58 תביבסבו תינוגראה לוהינה תכרעמב הבלשלו קאפמוק תביבס לש תמלשומ לוהינ תכרעמ םשייל דציכ דמלנ

 [וחטא-ה תכרעמ לש תילוהינו תילועפת הרכהו םייסיסב םיאשונ םיגדנ

 הדונעה תוליעי רופישל (םסוָפוז| 03500370 50טזוסחפ) עפוסורקימ תויגולונכטב עדיה לוהינב לפטנ

 ושוחזש| תביבסב עדימ תוכרעמו טנרטתא תוכרעמ חותיפל םיכרדהו )גצג-ה תפש תונורקעב קוסענ

 הינופלעו אא, \\גא תביבסב תורשקתה םוחתב תוחתפתהה ינוויכו תומגמה תא הארנ

 קאפמוק תויתשת לע םינותנ ילוכרמו ינסחמ םושייל תויגולודותמהו תויגולונכטה ,םינלשה תא דמלנ

 828 םיקסע ןיב רחסמב םהירצומ תא ורכמיו ושכרי םינוגרא ובש ןפואבו ינורטקלאה רחסב ךפהמב קוסענ

 \ווחטסושפ 2000 תביבסב תשרה יבאשמ לע ליעי ןפואב טולשל םירשפאמה םישדחה םילדומה תא ריכנ

 םיימול ךשמנו תילגנאב רקמסה) א036ח6-ו ,ו!5 ,\/ופטגו 8356 )גב ,(000%-ו 60% םע) ואוחטסואפ תובלושמ תויצקילפא תיינבל םילכ גיצנ

 הימושיי תא ןחבנו 07866 ?ג3וו6| 56זע6ז תכרעמ לש היצזימיטפואהו היצרוגיפנוקה ,תושירדה ,םילכה לע רובענ

 648ו( תרוטקטיכרא לע תססונמה טאוא לש השדחה בושחמה תניבס העיצמש םידוחיי םיעביה רוקסנ

 םינווקמה םיקסעה ןדיעב םישדח םיכילהת םושייל יחרכה יאנת ןהש תוינוגרא תויתשת לוהינל םילכב קוסענ

 םוחתב םיידיתעה תוחתפתהה ינוויכ תאו םויכ לבונ תביבסל קאפמוק תונורתפו ירצומ תא גיצנ

 םהינפמ הנגהל היגולונכטה תא רוקסנו תשרנ הדובעב עדימה תחטבא ינוכיסב ןודנ

 ינורטקלא רחסמ תוכרעמ םושייב תוינכטהו תוינוגראה ,תויקסעה תויועמשמהו תולוכיה תא רוקסנ

 טפוסורקימ תינמ וווחססואפ 2000-ו לבונ תינמ אס5 תויגולונכטב הירפס יתוריש לוהינב קוסענ

 םייופצ תוחתפתה ינוויכ תגצה ללוכ וסיסבמ םינשחמה תרושקת אשונ תא דמלנ

 ד6?/וט תותשר לועפתו לוהינ ,הרדגהל תוטישבו םילכב ,תונורקעב ןודנ

 םתכמסה תא שדחנו קאפמוק תינמ םינורחאה םייגולונכטה םישודיחב 455 ראות ילעב לש עדיה תא ןנערנ

 ג רוד ימושייו ק36%61 5ואו16תוחַח, 6785, 605 םהיתבו תירלולסהו תיטוחלאה תשרה יאשונ תא רוקסנ

 (תילגנאב) תשרהו בושחמה תביבסב תולת אלל תוזר תונחתו םייזכרמ םיתרשב שומיש תרשפאמה הרוטקטלכרא טרפנ

 (תילגנאב) רזובמה ןוגראב ןוסחאה ךרעמ לש יזכרמ לוהינל תוינשדח תויגולונכטו םילכ ,תוסיפת גיצנ

 י/ווחססוופ 2000 תכרעמל לבונ תביבסמ םהיתוכרעמ תבסהב םיינועמה םינוגראל תוטלשבו םילכב עדי הנקנ

 םיבורקה םישדוחה 18-ב 006חשו5-ב תויופצה תויוחתפתהה לע תיגולונכט הריקס ןתינ

 \/ווחססואפ-ו וא הלעפה תוכרעמ ךיב היצרגטניאלו תוירושלקל תורושקה תויגוסבו םילכב ןודנ

 םוחתב םיידיתעה תוחתפתהה ינוולכ תאו םויכ טפוסורקימ תביבסל קאפמוק תונורתפו ירצומ תא גיצנ

 חטשב םמושייל םילכ ןתינו הרקבהו הטילשה םוחתב םימייקה תונורתפה תא גיצנ

 םיעוציב ןונערל תורושקה תויעבל תוסחליתה ךות ,\יחטא הלעפהה תכרעמ תביגסב תומדקתמ תויגוסב ןודנ

 סוגדאו\- ,א :ןוגכ 6-ססחוחופזספ םושילו חותיפל תושידחה תופשהו םילכה תא רוקסנ

 בשחמ תודיחמ םינווקמו םיינופלט הכימת יזכרמ לועפתו המקהל תונורקעבו תוטישב קוסענ

 םילהנמל דעולמ - דועו סופ6 ,6ק ,6תא ,6-6סחוחופוס6 תוכרעמ ללוכ לנוגרא 6-8טפח955 ךרעמ תנכהל םילכבו תועישב ןודנ

 ו\006216 תועצמאב תוינוגראה תויצקילפאהו ףדמ תויצקילפא ןיב היצרגעניאו תויתשת תיינבב קוסענ

 -הסירפ לבילהתו תונכת תונורתפ ,603חַח6 2000 תרשב םימולגה תונורתלה תא רוקסנ

 קוחרמ דומיל תועצמאב תיביטקפאו הליעי ,הריהמ ךרדב עדי תשיכרל השיג גיצנ

 הקספה [[ץה] םידומיכ ךשמה [ןןץא1)

 םידומיכ ךשמה ]ה

 םויס תודועת תקולה [עַאָז םידומיכ ךשמה 8

 סוי ,סוגיכה תיגכות <*--->> |

3% 

 .דרפנב 'ה םויל םשרהל ןתינ
 ('ד ,'ג ,'ב םימל) םירתמסב םיפתתשמל =

 - םנלח הסינכה -

 המשרהו תוסנכתה = 09:30 - 0

 :רקוב תאילמ = 10:00 - 0

 לקרואו קאפמוק תורבחה יל"כנמו לארשי 0005 ר'רי :החיתפ ירבד ₪

 הריכב תירוביצ תוישיא לש תיללכ האצרה ₪

 ןוסחא תונורתפו לע-יתרש :תימלוע הזרכה ₪

 םיירהצ תחורא | 12:30- 0

 :ךתריחבל תואצרה ילולסמ העברא = 14:00 - 0

 וקח תויגולונכט 898 ינורטקלא רחסמ

 ןוסחא תונורתפ 508 שק תמקה

 :צ"החא תאללמ | 16:00 - 0

 עפוסורקימ ל'כנמ :החלתפ ירבד ₪

 6-805וח855-ב תומגמ :הפוריא לטאמ חרוא הצרמ ₪

 רונמ רואיל תילחנהב ךןמזה תרהנמב טנרטא" :לנאפ ₪

 תיגיגח ברע תחורא 0

 תדחולמ העפוהב [יבר תידוה* 0

 :תלשארה תוסחה ל?נתונל ונתדות

 צ"החא תאילמל רקובה תאילמל

 ווא ס5סוז
 | - הכורעתל , .הכורעתל = םילולסמל םילולסמל

 8 ן ידה דודו
 ּ | ו סו\טטדפמ*

 500סזפ טקפורסז לק 007 ופתח 9 2 : ו ה 60
 ו

 < | האצרהל < האצרהל ו שרהל

 "< | וחוש. | הלאו

 6% | 6 45 לטניס

 יריד ור ה ה


